


Domowe sposoby na grypę
www.CzaryMary.pl

Grypie,  jak  każdej  chorobie,  lepiej  jest  zapobiegać  niż  ją  leczyć.  Jeżeli  organizm jest  dobrze 

odżywiony,  zrelaksowany,  wypoczęty,  nieprzegrzany  i  niewychłodzony,  wtedy  nasz  układ 

odpornościowy pracuje z radością na najwyższych obrotach, chroniąc nas przed chorobami. Jednak 

jest  to  sytuacja  idealna,  którą  nie  każdy z  nas  może  się  pochwalić.  Dlatego  przygotowaliśmy 

krótkiego e-booka z cennymi wskazówkami na okres jesienno-zimowy. Zapraszamy do lektury i 

życzymy dużo zdrowia :-)
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JAK UNIKNĄĆ GRYPY?

Krokiem pierwszym jest  wzmacnianie układu odpornościowego oraz  rozgrzewanie organizmu 

w chłodnych  porach  roku.  Sprawnie  działający  układ  odpornościowy to  podstawa  zdrowia.  W 

naszej  strefie  klimatycznej  należy dbać również o równowagę termiczną organizmu – ciału nie 

służy ani przegrzanie, ani wychłodzenie, choć krótkie lato sprawia, że bardziej jesteśmy narażeni na 

to ostatnie. 

Funkcję rozgrzewającą wspaniale spełniają ziołowe herbatki i energetyczne pożywienie. Według 

wielu  autorów  w  naszej  strefie  klimatycznej  powinno  dominować,  zwłaszcza  zimą  i  jesienią, 

jedzenie  ciepłe,  rozgrzewające  organizm.  Powinniśmy  unikać  dużej  ilości  jogurtów,  owoców 

cytrusowych (wychładzają one organizm od wewnątrz). Wartość energetyczną pożywienia podnosi 

gotowanie,  pieczenie  i  prażenie  potraw.  Wiele  wskazówek  na  temat  odpowiedniego  doboru  i 

przygotowaniu pokarmu w poszczególnych porach roku możemy znaleźć m.in. w kuchni  Pięciu 

Przemian i makrobiotyka.

Wewnętrznie rozgrzewają też niektóre przyprawy i produkty, np. imbir, chili, kminek, majeranek, 

kolendra, kurkuma, cynamon, anyż, kozieradka, goździki, koper włoski, czosnek, cebula, por.

Pamiętaj, gdy zmarzniesz – koniecznie rozgrzej nogi. Gdy przyjdziemy zmarznięci do domu, 

powinniśmy namoczyć stopy w gorącej wodzie z dodatkiem soli kamiennej, później posmarować je 

wódką i włożyć wełniane skarpetki. Wychłodzone nogi to wychłodzone nerki, co z kolei osłabia 

cały organizm. Osoby, które często marzną w stopy i dłonie, muszą zadbać w szczególności o nerki.

JAK WZMACNIAĆ UKŁAD ODPORNOŚCIOWY?

Układ  odpornościowy  osłabia  wiele  czynników,  m.in.  długo  trwające  napięcie  emocjonalne, 

przetworzona  żywność,  zanieczyszczenie  organizmu,  nałogi.  Każde  działanie  zmierzające  ku 

większej  wolności  w sferze  emocjonalnej,  zmianie  diety na  bardziej  organiczną  i  oczyszczania 

organizmu korzystnie wpływają na układ immunologiczny. Dodatkowo możemy się „wzmocnić” 

odpowiednimi suplementami diety. 

1

http://www.czarymary.pl/c_59_73_707_diety_zdrowe_odzywianie_piec_przemian?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=2013_10_10_ebook-grypa-edycja2014r
http://www.czarymary.pl/c_59_73_707_diety_zdrowe_odzywianie_piec_przemian?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=2013_10_10_ebook-grypa-edycja2014r


Suplementy diety wzmacniające układ odpornościowy:

Acerola - (łac. Malpighia glabra), czyli odmiana wiśni rosnącej w Ameryce Południowej, głównie 

w Brazylii. Acerola jest uważana za najbogatsze na świecie źródło naturalnej witaminy C. Preparat 

warto stosować przy dużym wysiłku umysłowym i  fizycznym,  w chłodnych porach roku,  przy 

dużym stresie i jednostronnym odżywianiu. Polecany także sportowcom i palaczom.

Liść oliwny – stosując ten preparat, uzupełniamy  naszą dietę w składniki odżywcze pochodzenia 

naturalnego,  a  przede  wszystkim  w  polifenole,  które  wykazują  działanie  antyoksydacyjne  i  

wzmacniają ogólną odporność organizmu. 

Olejek pichtowy – wpływa korzystnie na układ odpornościowy, dodatkowo stymuluje organizm do 

walki z infekcjami, tak więc z dobroczynnych właściwości olejku można skorzystać, gdy już się 

zachoruje.

Pichtosept  pastylki  do  ssania –  będąc  przy  olejku  pichtowym  nie  sposób  nie  wspomnieć  o 

pastylkach do ssania z tym olejkiem. Pastylki mają działanie wzmacniające i ochronne. Są polecane 

w okresach przesileń i zmian pogodowych.

Jagody Goji – to super żywność – zawierają ponad 15% protein, 21 niezbędnych minerałów oraz 19 

aminokwasów. Wśród nich m.in. izoleucynę, tryptofan, cynk, żelazo, miedź, wapń, german, selen, 

fosfor,  witaminy:  B1,  B2,  B6  oraz  E.  Oprócz  tego,  że  wzmacniają  układ  odpornościowy,  to 

również: regulują pracę wątroby, poprawiają wzrok, zwiększają energię życiową. 

Sok Noni – wzmacnia układ odpornościowy, pozytywnie wpływa na kondycję psycho-fizyczną, 

przywraca  homeostazę  organizmu.  Sok  z  owoców  noni  jest  polecany  zwłaszcza  osobom 

intensywnie pracującym, uczącym się i obciążonym stresem. 

ZOBACZ INNE SUPLEMENTY DIETY 

Dwa przepisy na smaczne dania wzmacniające układ odpornościowy:

*Ognista zupa z dyni z imbirem

Składniki:

50 dag miąższu z dyni,

½ selera,

4 łyżki ryżu,

1 marchew, 1 pietruszka, 1 mały por, 1 czerwona papryka,

1 papryczka chili, kawałek świeżego imbiru,
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2-3 łyżki pikantnego ketchupu, 4 łyżki oliwy, sól,

5 ziarenek pieprzu, 3-4 ziarenka ziela angielskiego,

2 ząbki czosnku, 2-3 listki laurowe,

1 łyżeczka słodkiej mielonej papryki, 2-3 goździki

Zetrzeć na tarce ⅓ miąższu obranej  dyni,  pozostałą  część pokroić w kostkę o wielkości  1 cm. 

Pokroić w paseczki oczyszczony por i paprykę. Seler, marchew oraz pietruszkę obrać i też pokroić 

w paseczki. Imbir cienko obrać i zetrzeć na tarce, papryczkę chili oczyścić i posiekać razem z 2 

obranymi ząbkami czosnku. W dużym rondlu rozgrzać oliwę, włożyć imbir oraz chili z czosnkiem i 

mieszając, smażyć 2 minuty. Dodać por, paprykę oraz pozostałe warzywa. Mieszając, smażyć 3 

minuty.  Następnie  włożyć  utartą  oraz  pokrojoną  w  kostkę  dynię  i  opłukany ryż.  Wlać  2  litry 

wrzątku  i  dodać  przyprawy:  listki  laurowe,  goździki,  pieprz,  ziele  angielskie,  słodką  paprykę. 

Dodać szczyptę soli i zagotować.

Zmniejszyć ogień, przykryć i gotować mniej więcej 30 minut. Doprawić do smaku ketchupem, solą 

i  mieloną  papryką.  Chili,  imbir,  papryka  nie  tylko  nadają  zupie  zdecydowany  smak,  ale  też 

rozgrzewają i zapobiegają przeziębieniom.

Do smaku można dodać nieco werbeny.

*Cukinia z czosnkiem

Składniki:

3 cukinie, 4 pomidory, 1 papryka, 1 cebula,

3 ząbki czosnku, 1 gałązka rozmarynu,

1 łyżeczka słodkiej papryki w proszku,

sól, 3 łyżeczki oleju

Cukinię oraz paprykę opłukać. Cebulę i czosnek obrać i drobno pokroić. Pomidory naciąć na krzyż, 

sparzyć i obrać ze skórki. Na rozgrzanym oleju podsmażyć cebulę oraz czosnek. Posypać papryką 

w proszku. Cukinię pokroić w plasterki, oczyszczoną paprykę na małe kawałki. Połączyć z cebulą 

oraz czosnkiem i krótko smażyć. Dodać pokrojone pomidory i dusić pod przykryciem 20 minut. 

Doprawić solą i posiekanym rozmarynem. Do smaku można dodać nieco werbeny.

*Przepisy pochodzą z książki „Dieta odpornościowa” Barbary Jakimowicz-Klein
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A GDY GRYPA JUŻ NAS DOPADNIE...

Należy dać czas organizmowi, by sam poradził sobie z chorobą – naszym zadaniem jest wspomóc 

go i nie przeszkadzać :-) Co warto robić?

• Wyleżeć i  wypocić się w łóżku, odpocząć – gdy choroba jest  w początkowym stadium, 

wystarczy dzień lub dwa odpoczynku w domu,  aby powrócić  do zdrowia (zmniejszając 

swoją aktywność, organizm może poświęcić większą ilość energii na powrót do zdrowia). 

Nie jest  to popularne podejście,  zwłaszcza, jeśli  na kimś ciążą duże obowiązki w pracy, 

jednak ten krótki czas odpoczynku jest w stanie zaoszczędzić nam tygodniowe zwolnienie, 

jeśli choroba się rozwinie.

• Pić dużo płynów – wskazane są napoje, które łagodzą ból gardła i rozgrzewają (polecamy 

herbatki ziołowe, propozycje znajdują się w dalszej części e-booka).

• Spożywać  dużo  witaminy  C  –  najlepsza  jest  w  postaci  naturalnej,  tj.  w  warzywach  i 

owocach. Jeśli jednak pod ręką takiej nie ma, można posiłkować się suplementem diety (z 

podkreśleniem, że używamy tylko tych naprawdę dobrych!). My ze swojej strony polecamy 

>> acerolę (łac. Malpighia glabra), czyli odmianę wiśni rosnącej w Ameryce Południowej, 

głównie  w  Brazylii.  Acerola jest  uważana  za  najbogatsze  na  świecie  źródło  naturalnej 

witaminy C.

• Skorzystać  z  pomocy  łagodzącego  balsamu  eukaliptusowego -  szybko  przynosi  ulgę  w 

infekcjach nosa, zatorze zatok i bólu głowy związanym z przeziębieniem. 

• Nie przesadzać  z  jedzeniem –  wskazane jest  lekkie  jedzenie,  a  nawet  krótka  głodówka 

(płynów nie odstawiamy). „Lekka dieta” sprawia, że więcej energii organizm jest w stanie 

poświęcić na walkę z chorobą. 

• Spróbować poniższych przepisów na przeziębienie-grypę, ból gardła i kaszel.

DOMOWE SPOSOBY NA WZMOCNIENIE I UZDROWIENIE GARDŁA

Oto kilka propozycji naturalnych sposobów na niedomagające gardło, propozycje od Shirlie Roden, 

piosenkarki, kompozytorki, autorki książki „Uzdrawianie dźwiękiem”:
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Echinacea

Wyciąg z tej wspaniałej rośliny możesz przyjmować w postaci kropli lub tabletek. Wzmacnia on i 

poprawia funkcjonowanie systemu odpornościowego, ale traci swoje silne oddziaływanie, jeśli jest 

zażywany przez dłuższy czas bez przerwy. 

Wyciąg z pestek grejpfruta

Jest naturalnym antybiotykiem dostępnym w postaci skoncentrowanego płynu. Warto skorzystać z 

niego przy pierwszych objawach grypy, przeziębienia czy jakichkolwiek dolegliwościach ze strony 

gardła. Ma bardzo gorzki smak, najlepiej więc pić go z sokiem, pamiętając, aby dobrze wymieszać 

taki napój, ponieważ z powodu swojej gęstości esencja opada na dno szklanki.

Herbata imbirowa

Jest szczególnie rozgrzewająca w mroźne zimowe dni. Aby ją przygotować zetrzyj na tarce lub 

posiekaj kawałek świeżego korzenia imbiru wielkości od pięciu do siedmiu centymetrów. Następnie 

pokrój w plasterki dwie cytryny i dwa ząbki czosnku. Wrzuć wszystko do rondelka, dolej pięćset 

sześćdziesiąt mililitrów wody i  gotuj na małym ogniu przez dwadzieścia minut.  Ostudź i dodaj 

miodu  do  smaku.  Miód  jest  kolejnym  naturalnym  środkiem  bakteriobójczym,  ale  wysoka 

temperatura niszczy jego właściwości.

Najlepsza  jest  oczywiście  herbata  świeżo  przyrządzona,  jednak  jeśli  nie  mamy  możliwości 

przygotowania takowej, można wspomóc się gotowymi zamiennikami – np. Odświeżającą Herbatą 

Imbirową.

Herbata z żywokostu

Kup paczkę liści  żywokostu w sklepie ze zdrową żywnością  i  dodaj  kilka łyżeczek do herbaty 

imbirowej albo przygotuj z nich jednoskładnikową herbatkę ziołową i osłódź ją do smaku miodem. 

Uzdrawiające właściwości żywokostu są znane już od dawna.

Płukanka z soku z cytryny

To propozycja tylko dla odważnych, ale działa świetnie! Wyciśnij sok z cytryny. Weź mały łyk, 

zatrzymaj płyn w tylnej części gardła i płucz je tak długo, jak jesteś w stanie, a potem wypluj. 

Możesz też płukać gardło solanką, zrobioną z wody z solą, ale uważaj, żeby jej nie połknąć. W tym 

wypadku  wystarczy  pół  łyżeczki  soli  na  1/4  szklanki.  Woda  musi  być  ciepła,  a  nawet  gorąca 

(oczywiście nie na tyle, żeby się poparzyć).
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Czosnek

Zarówno  gotowany,  jak  i  świeży,  pomaga  w  przypadku  zatkanego  nosa,  a  także  zapobiega 

chorobom  serca,  niektórym  nowotworom  oraz  uszkodzeniom  komórek  spowodowanym 

zanieczyszczeniem  czy  promieniowaniem  i  tych  starzejących  się.  Jedyną  wadą  czosnku  jest 

oczywiście jego zapach.

Inhalacje

Napełnij miskę wrzącą wodą, dodaj kilka kropel  Olejku drzewa herbacianego albo olejku Olbas, 

pochyl  się  nad nią,  zarzuć ręcznik na głowę w taki  sposób,  by jego końce  zakrywały miskę  i 

wdychaj  parę  tak  długo,  jak  jesteś  w  stanie.  Dodatkową  korzyść  inhalacji  stanowi  fakt,  że 

równocześnie oczyszczają one pory w skórze. Doskonale też leczą suchy kaszel.

Twój język

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że język jest również organem wydalania i dlatego zdarza się, że 

pokrywa się nalotem podczas choroby. W trakcie oczyszczania organizmu możesz zaobserwować, 

jak  język  odpoczywa,  ponieważ  kiedy  nie  dostarczasz  ciału  pożywienia,  koncentruje  się  ono 

głównie na usunięciu nieczystości, używając jako paliwa starych lub chorych komórek. Możesz 

wspomóc ten proces odtruwania, czyszcząc język szpatułką każdego dnia rano. To sprawi, że Twoja 

jama ustna wyda Ci się cudownie lekka, czysta i zdrowa, a i zęby na tym skorzystają.

Pozycja lwa

Jest to pozycja jogi, która zapewnia dodatkowy dopływ krwi do gardła, jednocześnie masując i 

rozluźniając  mięśnie  i  więzadła.  Usiądź  na  piętach  (lub  krześle),  a  dłonie  połóż  na  kolanach, 

wnętrzami skierowane do dołu. Weź głęboki wdech, zrób wydech i wysuń język tak daleko, jak 

potrafisz, jednocześnie napinając palce i rozsuwając je najszerzej, jak to możliwe. Otwórz szeroko 

usta  i  oczy,  napnij  szyję  i  całe  ciało,  a  szczególnie  gardło.  Pozostań  w tej  pozycji  przez kilka 

sekund, utrzymując napięcie mięśni, a potem się rozluźnij. Powtórz cały proces dwa, trzy razy, a 

jeśli  masz  podrażnione  gardło,  wykonuj  ćwiczenie  przez  sześć  do  dziesięciu  minut  kilka  razy 

dziennie.

Punkt refleksologiczny

Istnieje kilka różnych szkół  refleksologii  i  dlatego można spotkać wiele  odmiennych systemów 

lokalizacji miejsc nacisku. Mnie nauczono uciskania dwóch niezależnych punktów na stopie, co 

pomaga w przypadku problemów z gardłem i strunami głosowymi. Pierwszy umiejscowiony jest 

we wgłębieniu pomiędzy dużym a sąsiednim palcem u nogi. Drugi znajduje się we wklęsłości, która 
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oddziela podstawę dużego palca od reszty stopy. W celu stymulacji delikatnie uciskaj te punkty 

palcami.

PRAKTYCZNE ZIOŁOWE PRZEPISY NA BÓL GARDŁA I KASZEL

Poniższe przepisy pochodzą z broszurki „Na odsiecz grypie” (nowe wydanie - „Słoneczne zioła na 

chrypki, grypki i przeziębienia”) Stefanii Korżawskiej – autorytetu w dziedzinie ziołolecznictwa. 

Płukanka na ból gardła

Składniki:

1 łyżka szałwii

1 szklanka wrzącej wody

1 łyżeczka soli kamiennej

5 kropli propolisu (propolis można kupić w sklepie ziołowym)

1 łyżeczka soku z cytryny lub octu jabłkowego

1 łyżkę szałwii zalać 1 szklanką wrzącej wody, zaparzać przez15 minut, przecedzić. Do naparu 

dodać  1  łyżeczkę  soli  kamiennej,  5  kropli  propolisu,  1  łyżeczkę  soku  z  cytryny  lub  octu 

jabłkowego.

Stosowanie:

Płukać  gardło  kilka  razy  dziennie,  a  w  ciężkich  przypadkach  co  godzinę.  Płukanka  jest 

skuteczniejsza od antybiotyków.

Syrop z prawoślazu na kaszel

Składniki:

6 łyżek korzenia prawoślazu

4 łyżki liści prawoślazu

5 łyżek kwiatów dziewanny

1 łyżeczka cynamonu

1/2 łyżeczki kardamonu

6 szklanek wody
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6  łyżek  korzenia  prawoślazu,  4  łyżki  liści  prawoślazu,  5  łyżek  kwiatów dziewanny –  zalać  6 

szklankami wody, dodać 1 łyżeczkę cynamonu, 1/2 łyżeczki kardamonu. Zagotować, a następnie 

ogrzewać na bardzo małym ogniu przez około 1 godzinę, przecedzić. Dodać litr miodu i 2 łyżki  

octu jabłkowego, gotować około 5 minut, gorący napar rozlać do butelek.

Stosowanie: 

Wlać 1 łyżkę syropu do kieliszka bardzo ciepłej wody i popijać co godzinę, można też dodawać go 

do  rozgrzewającej  herbatki  ziołowej.  Ten  syrop  działa  najskuteczniej,  gdy  kaszel  dopiero  się 

zaczyna.

Zioła na męczący kaszel

Składniki:

nasienie kozieradki – 50 g

liść babki lancetowatej – 50 g

owoc anyżu – 50 g

wrzątek – 3 szklanki

Zioła wymieszać, 3 łyżki zalać 3 szklankami wody, zagotować, zostawić do naciągnięcia naparu na 

15 minut, przecedzić.

Stosowanie:

Pić bardzo ciepłą herbatkę w ciągu dnia, można dosłodzić miodem.

Preparat na przeziębienia - wódka i sól
Poniższy preparat jest skuteczny przy przeziębieniach i bólach reumatycznych:

Składniki:

1/2 szklanki soli kamiennej

1/2 litra wódki
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1/2 szklanki soli kamiennej wsypać do ciemnej butelki, wlać 1/2 litra wódki. Postawić w kuchni, 

codziennie wstrząsnąć. Po 10 dniach można nieco odlać tej nalewki i smarować nią chore części 

ciała. Zabieg powtarzać codziennie, aż stan zdrowia się poprawi.

CZY SZCZEPIONKI (NA GRYPĘ) SĄ SKUTECZNE?

Zdania na ten temat są oczywiście podzielone. Według oficjalnego stanowiska, by zwiększyć swoje 

szanse na uniknięcie grypy, należy co roku zaszczepić się odpowiednio wcześnie, przed sezonem 

grypowym, kupując aktualną szczepionkę. Szczepionki są co roku zmieniane – jak wiadomo, wirus 

grypy stale mutuje się, co roku więc laboratoria przygotowują nową wersję szczepionki. Najczęściej 

spotykaną  szczepionką  jest  szczepionka  przeciw  wirusowi  grypy typu  A.  Natomiast  specjaliści 

wyróżniają trzy typy wirusów grypy: A, B, i C. Szczepiąc się tylko przed jednym rodzajem wirusa, 

nie mamy pewności, że ominą nas inne.

Medycyna zachodnia zachęca do szczepień, jednak przyznaje, że nie ma stuprocentowej ochrony 

przed wirusem grypy. Jeśli szczepionki nie są w stanie w 100% zabezpieczyć nas przed grypą, 

czy  nie  wydaje  się,  że  rozsądniejszym  rozwiązaniem  będzie  zadbanie  o  swój  układ 

odpornościowy? „Efektem ubocznym” dbania o układ immunologiczny będzie nie tylko odporność 

na grypę, lecz również na inne choroby.

Kolejną  rzeczą  wartą  uwagi  jest  fakt,  że  wielu  znanych  lekarzy z  całego  świata  opowiada  się 

przeciwko szczepionkom w ogóle (nie tylko przeciwko szczepionkom na grypę). Twierdzą oni, że 

szczepienia są nie  tylko zbędne – są one wręcz szkodliwe.  Ich postawa jest  podparta  bogatym 

doświadczeniem zawodowym, które obfitowało w przypadki osób - ofiar szczepionek. Z ich ust 

padają mocne, krytyczne słowa:

„Sami wywołujemy choroby i sami zmierzamy w kierunku masowych zachorowań na raka oraz do 

uszkodzeń mózgu poprzez używanie szczepionek”.

prof. Leon Grigorski

„W końcu  zamieniliśmy  coś,  co  zwykle  jest  relatywnie  drobną  chorobą,  na  istotnie  poważną 

chorobę.  Zamiast  samemu  wziąć  odpowiedzialność  za  nasz  system odpornościowy,  próbujemy 

rozwiązać  każdy problem,  wstrzykując  szczepionkę.  Drażnimy przez  to  nasze  ciało,  czyniąc  z 
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siebie coraz bardziej chory i zagrożony gatunek. W ten sposób stajemy się chodzącymi «bombami 

zegarowymi»”.

Dr Block

„W przypadku  dzieci  ryzyko  szczepień  jest  o  wiele  większe  niż  ewentualne  korzyści  z  niego 

płynące”.

dr Carlton Fredericks

„W USA do tej pory nigdy nie szczepiono przeciwko gruźlicy, a mimo tego spadek zachorowań na 

tę  chorobę  jest  dokładnie  taki  sam,  jak  w  Anglii  czy  innych  krajach  europejskich,  w  których 

masowo szczepionkę tę stosowano”.

prof. Thomas McKeown

Drugą stronę szczepień,  odartą z iluzorycznych korzyści, przedstawia Ian Sinclair,  autor książki 

„Szczepienia  –  niebezpieczne,  ukrywane  fakty”.  Książkę  gorąco  polecamy  –  jest  ona  o  tyle 

wyjątkowa, że niebezpieczną stronę szczepień przedstawiają przede wszystkim lekarze medycyny 

zachodniej.

ZIOŁOWE HERBATKI NA PRZEZIĘBIENIE I BÓL GARDŁA

Skorzystaj z pomocy natury, aby wspomóc swój organizm w powrocie do zdrowia. 

Herbatka Hetmańska Stefanii Korżawskiej: 

Herbata  Hetmańska sprawnie  naprawia  nadwerężone 

struny głosowe, ale także świetnie pomaga wszędzie tam, 

gdzie dokucza chrypka, angina czy trudny do wyleczenia 

kaszel.  Zawarty  w  herbatce  majeranek  skutecznie 

rozgrzeje,  rumianek  przyniesie  natychmiastowe 

ukojenie, ślaz i babka lancetowata nawilżą, a pracowita 

kozieradka  rozpuści  i  wydali  chorobotwórczy  śluz  z 

organizmu.
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Ambrozja Antyprzeziębieniowa Stefanii Korżawskiej:

Ambrozja Antyprzeziębieniowa do doskonały sposób na 

dokuczliwe  zimno.  Kwiat  lipy  wszak  wprowadza  do 

organizmu  promienie  letniego  słońca,  które  nie  tylko 

zapewniają  przyjemne  ciepło,  ale  także  koją  nerwy, 

przywracają  sens  i  radość  życia.  Macierzanka  zaś  ma 

działanie  rozgrzewające  i  –  podobnie  jak  cząber  – 

przeciwzapalne.  Czarny  bez  i  jarzębina  dodatkowo 

wzmocnią i rozgrzeją organizm.

Herbata Yogi Tea na podrażnione gardło:

Ból  gardła  jest  jednym  z  najczęstszych  objawów  walki  toczącej  się  w 

organizmie. Doskonałym wsparciem może wówczas okazać się chwila relaksu z 

filiżanką delikatnie owocowej  Herbatki Na Podrażnione Gardło (do trzech razy 

dziennie).  Większość  składników  pochodzi  z  kontrolowanych  upraw 

ekologicznych.

ZIOŁOWE HERBATKI ROZGRZEWAJĄCE

Poniższe herbaty polecamy na rozgrzanie organizmu – przy grypie, przeziębieniu oraz na chłodne 

jesienne i zimowe wieczory.

Herbata Mistrzowska Stefanii Korżawskiej:

Herbatkę Mistrzowską mogą popijać i dorośli, i dzieci 

przez długi czas,  a nawet całe życie.  Ma przyjemny, 

oryginalny smak, może więc z powodzeniem zastąpić 

zwykłą herbatę. Według literatury działa perfekcyjnie 

na cały organizm, bowiem skutecznie go rozgrzewa, a 

tym samym dodaje mu siły i energii do życia. 
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Kawa Energetyczna Stefanii Korżawskiej:

Kawa  Energetyczna zwana  inaczej  słoneczną,  gdyż 

ogrzewa organizm jak letnie słońce. Dzięki dodatkowi 

ziół i przypraw, sprawia, że krew staje się gorąca, stąd 

nie tylko sprawniej pracują nerki, wątroba, jelito grube 

czy  żołądek,  ale  także  serce  robi  się  „weselsze”,  a 

umysł  rozświetlony.  Poprawią  się  też  koncentracja  i 

pamięć. 

Herbata Yogi Tea Imbir z Hibiskusem:

Ta wyjątkowa kompozycja została stworzona z pąsowych kwiatów hibiskusa 

z  pełnym  żaru  imbirem  -  cieszy  zmysły  ciepłem  i  szlachetnym  smakiem. 

Każdy jej łyk to prawdziwa przyjemność i źródło życiowej energii.  Yogi Tea 

Imbir  z  Hibiskusem działa  jak  ćwiczenia  rozgrzewające  –  rozwesela, 

poprawia nastrój i uskrzydla do działania. Smakuje wyśmienicie także po 

schłodzeniu.  Większość  składników  herbaty  pochodzi  z  kontrolowanych 

upraw ekologicznych.

Herbata Yogi Tea na chłodne dni:

Organizm ludzki jest wrażliwy na zmiany pogody.  Według nauk Ajurwedy, 

nadmiar  toksyn  (zwanych  Ama)  staje  się  pożywką  dla  rozwoju  choroby. 

Zwiększenie  Agni  (energii  ognia)  powoduje  spalanie  szkodliwego 

pierwiastka  Ama.  Składniki  Herbatki  Na  Chłodne  Dni są  znane  ze  swej 

zdolności  zwiększania  Agni.  W  okresach  chłodów  i  niestabilnej  pogody 

można  ją  pić  nawet  do  4  razy  dziennie.  Większość  składników  herbaty 

pochodzi z kontrolowanych upraw ekologicznych.
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Herbata Yogi Tea imbirowa:

Yogi  Tea  Imbirowa to  napój  z  prawdziwym  pazurem,  jakiego  można  się 

spodziewać  po  jego  głównym  składniku:  imbirze.  To  pełna  życia  herbata, 

której rześka ostrość rozgrzewa w równym stopniu ciało i ducha. Dodaliśmy 

nieco  naturalnej  słodyczy,  by  okiełznać  tę  dziką  pikanterię  i  stworzyliśmy 

napój,  który  jest  prawdziwą  ucztą  dla  podniebienia.  Herbatka  posiada 

certyfikat ekologiczny IMO GmbH, Niemcy.

A PRZEDE WSZYSTKIM – DBAJ O SIEBIE!

Największe  korzyści  przynosi  dbanie  o  siebie  –  każdego  dnia.  Zdrowie  zależy  od  Twoich 

codziennych wyborów: od tego, czy będziesz „rozpieszczać” swój organizm zdrowym jedzeniem, 

czy będziesz wzmacniać swój układ odpornościowy i zapewnisz ciału systematyczną aktywność 

fizyczną. Lecz to jeszcze nie wszystko :-) Twoje myśli i emocje równie silnie oddziałują na Twoje 

ciało, co dieta. Na pewno intuicyjnie czujesz, że im mniej masz problemów i stresu, tym lepszym 

cieszysz się zdrowiem. Zakończmy więc piękną myślą:

Zdecydowałem się być szczęśliwy, ponieważ to dobrze służy mojemu zdrowiu. 
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